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W brew dotychcza-
sowym zapowie-
dziom, nowa, 
lokalna linia 

autobusowa L11 nie zacznie 
funkcjonować 18 październi-
ka. Warszawski Zarząd Trans-
portu Miejskiego unieważnił 
przetarg na obsługę linii. Po-
wód? Do przetargu nikt się nie 
zgłosił. Oznacza to, że linii L11 

praktycznie nie ma się co spo-
dziewać przed 1 listopada. Jak 
deklaruje ZTM, przetarg można 
szybko powtórzyć. Wszystko 
zależy jednak od tego, co zde-
cyduje pruszkowski magistrat. 
A może on zdecydować albo 
o powtórzeniu przetargu z za-
chowaniem takich samych wa-
runków zamówienia, albo ze 
zmienionymi warunkami. De-
cyzja władz miasta spodziewana 
jest najwcześniej 8 października.
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How Do They Do It? 

Dzień wyborów coraz bliżej. 
W poniedziałek, minął ustawo-
wy termin rejestracji komitetów 
wyborczych. Niebawem kolej na 
listy wyborcze.

Ubiegający się o stano-
wiska wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast muszą 
zgłosić swoje kandydatury do 
27 października. Nieco mniej 
czasu, bo do północy 22 paź-
dziernika mają kandydaci na 
radnych wszelkich szczebli. 
Z doświadczenia wiem, że 
i dla kandydatów i sztabów 
wyborczych jest to okres nie-
zwykle pracowity i nerwowy. 
Trwają ostatnie roszady przy 
ostatecznym skompletowa-
niu nazwisk kandydatów, któ-
rzy pojawią się na kartach do 
głosowania poszczególnych 
komitetów. Jest to praca nie-
łatwa, niewdzięczna i odpo-
wiedzialna. Od zawartości tych 
list, a co więcej uszeregowania 
na nich odpowiednich nazwisk 
we właściwej kolejności zależy 
ewentualny sukces lub porażka 
w najbliższych wyborach. Tu 
nie ma miejsca na błędy. Stra-
tegia i mechanizm musi dzia-
łać precyzyjnie, bo  odwołań 
ustawodawca nie przewidział. 
Następna szansa pojawi się do-
piero za cztery lata. 

Listy mogą tworzyć sztaby 
komitetów partii politycznych, 
stowarzyszeń, organizacji 

społecznych oraz komitetów 
wyborczych wyborców.

W najlepszej sytuacji są ko-
mitety partii, ugrupowań i or-
ganizacji, które posiadają tak 
zwane struktury. One mają to 
już praktycznie za sobą. Listy 
z nazwiskami chętnych do ob-
jęcia samorządowych funkcji 
musiały być przedstawione 
dwa, trzy tygodnie wcześniej, 
aby zyskać aprobatę szczebli 
zwierzchnich, najczęściej ja-
kichś zarządów wojewódzkich 
lub regionalnych. Tam intencje, 
kompetencje i szanse propono-
wanych kandydatów zostały 
właściwie zważone, policzone 
i ocenione a listy ostatecznie 
zaaprobowane i ubogacone 
partyjnym logo i takąż reko-
mendacją. Przyszły wyborca nie 
musi się zastanawiać nad wy-
borem konkretnego nazwiska, 
pozostaje mu zdecydować czy 
bardziej utożsamia się z partią 
X, Y czy może Z. 

Trudniejsze zadanie mają 
sztaby stowarzyszeń lub ko-
mitetów wyborczych które 
manifestują apolityczność 
i niezależność albo przynajmniej 
pragną stworzyć takie wrażenie. 
Osobiście radziłbym ostrożność 
i powściągliwość w demonstro-
waniu podobnych poglądów, 
ponieważ zawsze istnieje ry-
zyko, że nasze wyborcze aspi-
racje odebrane zostaną jako 
chęć poprawy osobistej sytuacji 
materialnej lub w najlepszym 
przypadku załatwienia remon-
tu ulicy, na której mieszkamy. 
W rezultacie, wbrew naszym 
najlepszym intencjom, może-
my zostać potraktowani przez 
elektorat jak zwyczajna grupa 
interesów czyli sitwa. 

A tego Państwu nie życzymy.

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

DOKOŃCZENIE ZE STR1
Do ogłoszonego przez warszaw-
ski Zarząd Transportu Miejskie-
go przetargu na obsługę linii 
L11 nie zgłosił się żaden chętny. 
– Być może zadecydowały tu wa-
runki zamówienia, bo przetarg 
dotyczył obsługi linii tylko do 
końca tego roku – mówi Kon-
rad Klimczak, rzecznik ZTM. 
Oznaczałoby to, że fi rma, któ-
ra zdecydowałaby się stanąć 
do przetargu, musiała liczyć 
się z poczynieniem inwestycji 
w sprzęt (tabor, kasowniki), być 
może tylko na niespełna trzy 
miesiące. Jeśli na obsługę linii 
w 2011 r. ogłoszony zostałby 
kolejny przetarg, to wygrać go 
mógłby już kto inny.

Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie, jest 
zdania, że nie to było powodem 
braku chętnych na obsługę li-
nii L11. – Przetarg na obsługę 
linii L12 w Piastowie rozstrzyg-
nięto, mimo że był ogłoszony 
tylko na okres do końca roku 
– argumentuje.

Zmiana warunków?
– Jesteśmy w stanie szybko zor-
ganizować kolejny przetarg na 
obsługę L11 – deklaruje Konrad 
Klimczak. Jego zdaniem, należy 
się jednak zastanowić, czy nie 
zmienić warunków zamówienia 
i nie wydłużyć okresu obsługi 

L11 nie ruszy 18 października
linii, np. na cały kolejny rok. 
W przeciwnym razie może się 
bowiem okazać, że znów do 
przetargu nikt nie stanie. – De-
cyzja o tym nie należy jednak do 
ZTM, lecz do władz Pruszkowa 
– dodaje. Jak informuje Elżbie-
ta Korach, miasto nie podjęło 
jeszcze decyzji, co zrobi. Jest 
ona spodziewana najwcześniej 
8 października – Być może zaist-
nieje jeszcze konieczność spot-
kania władz miasta z dyrekcją 
ZTM – dodaje naczelnik Korach.

Może w listopadzie
Nawet jeśli dojdzie do szybkiego 
powtórzenia przetargu, autobu-
sy na trasę nie wyjadą na pewno 
18 października. – Być może uda 
się uruchomić linię od początku 
listopada, może trochę później 
– mówi Klimczak.

Pruszkowska linia L11 ma 
jeździć z pętli na wewnętrznej 
ulicy przy al. Wojska Polskiego 
w pobliżu supermarketu Lidl, 
ulicami: Plantową, Powstań-
ców, Chopina, Kościuszki 
i Sienkiewicza do dworca PKP 
i z powrotem ulicami: Ołów-
kową, Powstańców i Plantową, 
do przystanku krańcowego. 
Gdyby linia ruszyła zgodnie 
z zapowiedziami, musiałaby 
od początku jeździć objazdem, 
bo ul. Chopina będzie remon-
towana. Tak zresztą miasto 
uzgodniło z ZTM. Jak informuje 
Korach, remont ma potrwać 
około czterech tygodni, więc 
powinien skończyć się, zanim 
jeszcze autobusy wyjadą na tra-
sę. Miastu pozostanie jeszcze 

przygotowanie przystanków 
tam, gdzie ich nie ma i oznako-
wanie jezdni w tych miejscach.

Trasa na próbę
Przeciwko linii autobusowej L11 
wystąpiła część mieszkańców 
ul. Ołówkowej. Wystosowali oni 
protest do miejskich radnych, bo 
nie chcą autobusów na swojej 
ulicy. Zasugerowali, by jeździły 
one ul. Staszica. Tyle tylko, że 
ul. Ołówkowa biegnie przez ob-
szar zabudowy mieszkalnej, a ul. 
Staszica – przemysłowej. Protest 

mieszkańców był omawiany na 
ostatniej sesji rady. Wiceprezy-
dent Pruszkowa Andrzej Ku-
rzela argumentował, że właśnie 
z tego powodu, że ul. Ołówkowa 
biegnie przez obszar zabudowy 
mieszkalnej, autobus powinien 
tamtędy jeździć, a nie objeżdżać 
ulicami przy których mieszka 
stosunkowo niewielu mieszkań-
ców. Stwierdził także, że począt-
kowy okres funkcjonowania linii 
będzie okresem próby i później 
trasę będzie można zmienić, jeśli 
zajdzie taka potrzeba.

Nieszczelny miejski internet
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LISTY WYBORCZE

PRUSZKÓW. Miejska sieć 
internetowa oficjalnie działa 
w Pruszkowie od ostatniej soboty 
września. Firmy które pobudowały 
sieć, zadbały o to, by internet był 
wolny od treści wulgarnych. Zda-
niem użytkowników blokada na 
„nieodpowiednie treści” nie jest 
wystarczająco szczelna.

O tym jak ważne jest to, by chro-
nić nasze dzieci przed nieodpo-
wiednimi dla nich treściami 
nikogo nie trzeba przekonywać. 
Według badań przeprowadzo-
nych w 2006 roku przez Gemius 
SA dla Fundacji Dzieci Niczyje, 
raport z badań „Kontakt dzieci 
z niebezpiecznymi treściami”, 
wynika, że aż 71 proc. dzieci 
trafi ło w internecie na materia-
ły pornografi czne, z czego 63 
proc. przypadkowo. Podobnie 
jest ze scenami przemocy. Aż 51 
proc. dzieci trafi ło na materiały 
z brutalnymi scenami przemocy, 
z czego 61 proc. przypadkowo.

Pomysł dobry...
Pomysł miasta by zablokować 
dostęp do takich stron jest jak naj-
bardziej godny pochwały. Jednak 
program nie blokuje wszystkich 

stron, do których dostęp powinien 
być odcięty. O to, by do użytkowni-
ków miejskiej sieci docierały tylko 
bezpieczne treści dba program 
DansGuardian. Jest to darmowe 
narzędzie pozwalające określić 
jakie strony internetowe mogą 
być wyświetlone na komputerze 
użytkownika. Jednak, jak więk-
szość darmowych narzędzi nie 
jest ono doskonałe.

...ale nie dopracowany
Okazuje się więc, że dla chcącego 
nic trudnego. Jeśli ktoś będzie 
chciał dotrzeć np. do treści por-
nografi cznych czy erotycznych, 
to może to zrobić. Wystarczy 
w internetowej wyszukiwarce 
np. wpisać nazwisko gwiazdy 
porno, by po przejściu do zakład-
ki grafi ka obejrzeć „rozbierane” 
zdjęcia. Miejski internet pozwala 

też na swobodny dostęp do stron 
oferujących dopalcze.

– Program ten uniemożliwia wej-
ście na strony, które powszechnie 
uznane są za wulgarne i obraźliwe. 
Blokowanie odbywa się na pod-
stawie listy adresów stron, jak też 
występowania na stronach interne-
towych określonych słów – mówi 
Krzysztof Szawdzin z fi rmy Q4net, 
która współpracowała przy two-
rzeniu miejskiej sieci. Niestety lista 
stron i wyrażeń jest ograniczona 
do tych, zawartych w programie. 
– Rozszerzanie, czy zmienianie 
tej listy wymagałoby wykupienia 
przez miasto abonamentu – dodaje 
Szawdzin. Jego zdaniem, jeśli ktoś 
chce, to zawsze znajdzie sposób 
by dotrzeć do treści zakazanych 
i obejść wszelkie zabezpieczenia.

Będą zmiany
Wiceprezydent Pruszkowa Andrzej 
Kurzela zapewnia jednak, że dostęp 
do nieodpowiednich treści w miej-
skiej sieci zostanie poprawiony. – 
Jest to dla nas nowa sprawa i nie 
wszystko jeszcze formalnie odebrali-
śmy. Wszelkie wskazówki są dla nas 
cenne. Dostęp do pewnych stron 
zostanie jeszcze zmodyfi kowany 
– mówi wiceprezydent.          MATT

Logując się do miejskiego internetu bez problemu skorzystamy 
ze stron oferujących kupno dopalaczy. Oglądanie zdjęć 
erotycznych czy pornografi cznych jest trudniejsze, ale 
możliwe [fot. MATT]

Przetarg na obsługę linii L12 w Piastowie rozstrzygnięto. 
Wygrała go fi rma PKS Grodzsik Maz. Czy Pruszków ma 
jeszcze szansę na podobny scenariusz? [fot. BS]
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tanio, duży wybór
transport z wniesieniem

u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

Pruszków, ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 27

Apteka czynna 
pon-pt. 8-20, sobota 9-15

BODYMAX PLUS 
100 tab. + 30 gratis
wzmacnia i dodaje energii oraz 
wspomaga naturalne siły obronne 
organizmu. Preparat zawiera 
kompletny zestaw witamwin i 
minerałów, wzbogacony najwyższej 
jakości wyciągiem z żeń-szenia GGE

Tylko teraz za 49,90 ,-

REGION. Mija prawie tydzień 
od widowiskowej akcji zamykania 
sklepów z dopalaczami. Decyzją 
Głównego Inspektora Sanitarnego 
punkty oferujące produkty kolekcjo-
nerskie nieczynne są do odwołania. 
Rząd szykuje rozwiązania prawne, 
które pozwolą jak najszybciej zaka-
zać produkcji i sprzedaży dopalaczy. 
Aktywnie działają też lokalne wła-
dze. Kolejne miasta i gminy wyraża-
ją swój sprzeciw wobec obecności 
pseudonarkotyków na swoim tere-
nie. Pruszkowskie władze niestety 
niewiele robią w tej kwestii.

Prawdopodobnie dzisiaj (piątek), 
posłowie przyjmą projekt nowe-
lizacji ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Zakłada on zakaz 
produkcji i wprowadzania do ob-
rotu na terenie kraju produktów, 
które mogą być używane jako 
środki odurzające lub substancje 
psychotropowe. Póki co, nie ma 
skutecznego prawa do walki z do-
palaczami. Na razie nie wiadomo 
jak długo uda się utrzymać stan 
wyjątkowy, czyli zamknięcie prawie 
wszystkich sklepów z dopalaczami 
w ramach weekendowej akcji in-
spektorów sanitarnych i policji. Dla 
sklepów i ich właścicieli to spory 
cios, bo jeden sklep jest w stanie 
zrobić od 20 do 30 tys. zł obrotu 
tylko w czasie weekendu.

Przypomnijmy, w stolicy i są-
siadujących powiatach w sobotę 
zamknięto 103 punkty handlują-
ce dopalaczami. W Pruszkowie 
7 punktów, 3 w Grodzisku Mazo-
wieckim, po 2 w Milanówku, Raszy-
nie i Piastowie, oraz 1 w Brwinowie.

Inni robią co mogą
Zdecydowana większość władz 
lokalnych nie czekając na ure-
gulowania prawne próbuje na 

własną rękę walczyć ze zjawi-
skiem handlu produktami ko-
lekcjonerskim na swoim terenie. 

Piastowscy radni wzorem 
innych miast m.in. Bydgoszczy, 
czy Zgierza, we wtorek jedno-
głośnie przyjęli uchwałę zaka-
zującą wprowadzania ich do 
obrotu na terenie miasta. Nad 
wprowadzeniem zakazu wy-
twarzania i sprzedaży dopala-
czy na najbliższej sesji mają też 
zastanowić się rajcy Grodziska 
Mazowieckiego. Burmistrz Brwi-
nowa za pośrednictwem gmin-
nej strony internetowej zwrócił 
się z apelem do mieszkańców 
o zgłaszanie wszelkich informacji 
dotyczących dopalaczy. W apelu 
burmistrza możemy przeczy-
tać m.in.: „...W obliczu niemocy 
prawnej jaka panuje w stosun-
ku do problemu dopalaczy, nie 
bądźmy obojętni...” 

Szokują i zaskakują
Lokalne akcje antydopalaczowe 
przeprowadził też, m.in. Swa-
rzędz. Burmistrz postanowił 
dotrzeć do właścicieli kamie-
nic, którzy wynajmowali lokale 
takim sklepom, by przekonać 
ich aby z tego zrezygnowali. Tak 
zlikwidowano co najmniej jeden 
punkt handlujący dopalaczami. 
W Olkuszu mieszkańcy zbierali 
podpisy pod wnioskiem o przy-
spieszenie prac nad ustawą za-
kazującą sprzedaż artykułów 
kolekcjonerskich. 

W Łodzi jednym ze sposobów 
walki z dopalaczami było ma-
lowanie konturów zwłok leżą-
cych przed sklepami. Obrysy 
ciał miały szokować i zmusić 
potencjalnych klientów do my-
ślenia. Władze nowotarskiego 
PKS-u zdecydowały się nawet na 

zablokowanie wejścia do sklepu 
z dopalaczami na terenie dworca 
starym autobusem.

Niektórym zależy
Mimo, że władze miejskie nie-
wiele robią, to mieszkańcy Prusz-
kowa nie są bezczynni. Dyrektor 
gimnazjum nr 3, Ewa Łukasik 
po tym, jak w okolicy szkoły 
pojawił się taki sklep, zaczęła 
działać. – Taki punkt stanowi 
realne zagrożenie dla naszej 
młodzieży. Dlatego zwróciłam 
się o zainteresowanie działalnoś-
cią tego sklepu do policji i straży 
miejskiej – mówi dyr. Łukasik. 
Placówka we własnym zakresie 
przymierza się do przeprowa-
dzenia warsztatów poświęco-
nych dopalaczom. Poprowadzą 
je szkolni pedagodzy.

Zarówno pruszkowska straż 
miejska i policja potwierdziły, 
że dostały pismo w tej sprawie 
od dyrektora gimnazjum. Obie 
służby twierdzą, że same z siebie 
kontrolowały sklepy z dopala-
czami w Pruszkowie pod kątem 
sprzedaży artykułów kolekcjo-
nerskich osobom nieletnim. Jak 
zapewniają, w naszym mieście nie 
było takich przypadków. 

Zamknięte czy otwarte?
Asp. Dorota Nowak, rzecznik pra-
sowy KPP Pruszków zapewnia 
też, że pozamykane sklepy z do-
palaczami policjanci mają na oku. 
Na pytanie czy zdarzyły się przy-
padki ponownego otwierania za-
mkniętych obiektów stwierdziła, 
że nie. Nasza redakcja otrzymała 
jednak sygnały od czytelników, że 

nie do końca jest to prawda. Przez 
ostatnich kilka dni zdarzało się, że 
sklepy były przynajmniej czasowo 
otwarte. Jeden z nich, we wtorek 
był otwierany nawet cztery razy.

Niech inni robią
Przykłady innych miast pokazują, 
że mimo ograniczeń prawnych są 
sposoby na walkę ze zjawiskiem. 
pruszkowskie władze nie robią 
w tej kwestii prawie nic. Zapyta-
liśmy wiceprezydenta Andrzeja 
Królikowskiego, czy miejskie 
władze planują podjąć jakieś lo-
kalne działania. – Pruszków nie 
prowadzi spektakularnych akcji 
– odpowiedział. Zapewnił też, że 
na terenie miasta odbywały się 
kontrole straży miejskiej i policji, 
pod kątem sprzedaży dopalaczy 
nieletnim. Od właściciela jednego 

Totalna wojna z dopalaczami
z pruszkowskich sklepów dowie-
dzieliśmy się jednak, że takich 
kontroli, przynajmniej u niego, 
nie było. – Sprawdzały nas jedynie 
Urząd Skarbowy i straż pożarna, 
która upomniała nas, za brak gaś-
nicy – mówi.

Czekając na prawo
Królikowski zapowiedział też, 
że Pruszków nie pójdzie w ślady 
miast, które przygotowują spe-
cjalne uchwały zakazujące na 
terenie miast czy gmin sprzeda-
ży dopalaczy. „Podejmowanie 
takich uchwał ma tylko widowi-
skowy charakter, bo są one bez-
skuteczne w sensie prawnym” 
– stwierdził. Gdy wspomnieliśmy, 
że inne miasta przykładowo pro-
szą właścicieli budynków o to, 
by nie wynajmowali lokali pod 
taką działalność, wiceprezydent 
odpowiedział, iż pruszkowskie 
władze również proszą: „o to by 
nie zażywać, za dużo nie pić i nie 
palić, proszą nauczyciele, proszą 
księża…” 

Będzie plan, będą działania
Zapytaliśmy wiceprezydenta 
Królikowskiego jakie konkretne 
przewidziano działania w miej-
skim programie. – „Edukacja, edu-
kacja, profi laktyka, profi laktyka, 
to wszystko co samorząd w tej 
kwestii może zrobić. Program 
przeciwdziałania narkomanii na 
rok 2011 będzie ustalany w grud-
niu tego roku i znajdzie się tam 
cały rozdział poświęcony dopa-
laczom” – zapewnił. 

Wierzymy na słowo a swo-
ją drogą szkoda, że do tej pory 
w Pruszkowie w sprawie dopala-
czy zrobiono tak niewiele. 

Kamilla Gębska
Maciej Skoczylas

Podczas ostatniej akcji zamknięto: w Pruszkowie 7 sklepów z dopalaczami, 3 w Grodzisku 
Mazowieckim, po 2 w Milanówku, Raszynie i Piastowie, oraz 1 w Brwinowie. [Fot. BS]

PRUSZKÓW, 
KRASZEWSKIEGO 31
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Jest szansa na centrum pobytowe Euro 2012?

W ubiegłym tygodniu UEFA 
ogłosiła listę ośrodków re-
komendowanych jako centra 
pobytowe dla reprezentacji 
krajów, które wezmą udział 
w EURO 2012. Wśród nich jest 
21 ośrodków z całej Polski, 
ale nie ma Pruszkowa. – To są 
ośrodki rekomendowane przez 
UEFA, które znalazły się w kata-
logu – informuje Juliusz Głuski, 
rzecznik prasowy Euro 2012. – 
Katalog został już rozesłany do 
wszystkich reprezentacji bio-
rących udział w rozgrywkach. 
Ale oczywiście jeśli któraś z re-
prezentacji zechce skorzystać 
z innego ośrodka, to może to 
zrobić – dodaje.

Nie tylko z katalogu
Według Juliusza Głuskiego, te 
ośrodki, które znalazły się w ka-
talogu, będą miały większą siłę 
przebicia, ale to nie oznacza, 
że pozostałe są bez szans. Jak 
dowiedzieliśmy się nieofi cjalnie 
w Team Base Camp Euro 2012 

PRUSZKÓW.  Pruszków nie rezygnuje ze starań o bycie centrum pobytowym na Euro 2012. Pomimo tego, że nie znalazł się wśród 
ośrodków rekomendowanych przez UEFA, wciąż ma szanse, by gościć jedną z reprezentacji, które przyjadą do Polski na turniej.

Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

(zespole odpowiedzialnym za 
centra pobytowe podczas mi-
strzostw), ośrodki, które nie 
znalazły się w katalogu, będą 
musiały zabiegać o uwagę po-
szczególnych reprezentacji na 

własną rękę. Wiceprezydent 
Pruszkowa Andrzej Kurzela jest 
zdania, że dotarcie do mena-
dżerów reprezentacji z ofertą 
wcale nie musi być takie trudne. 
– My nadal jesteśmy na liście 

UEFA, tylko że nie jesteśmy na 
liście ośrodków rekomendowa-
nych przez UEFA – argumentuje 
wiceprezydent. – Menadżero-
wie reprezentacji sami szukają 
ośrodków dla swoich piłkarzy 

Pruszkowski hotel Victor jako jedyny ma szansę na przyjęcie zawodników drużyn uczest-
niczących w mistrzostwach Euro 2012. [fot. EMKA]

Nowa sala gimnastyczna już za rok
PRUSZKÓW. Uczniowie prusz-
kowskiego gimnazjum nr. 3 przy 
Al. Wojska Polskiego długo 
czekali na rozpoczęcie budowy 
nowej sali gimnastycznej. Prócz 
nowoczesnego obiektu, młodzież 
zyska też siłownię, boiska ze-
wnętrzne, bieżnię i skocznię. 
Inwestycja kosztować będzie 
ponad 7 mln zł. Oddana ma być 
w połowie listopada 2011 roku.

Dyrektor placówki, Ewa Łu-
kasik nie kryje, że dotychcza-
sowa sala gimnastyczna była 
już w opłakanym stanie. – Nie 
robiliśmy tam żadnych prac, bo 
wiedzieliśmy, że w planach jest 
budowa nowej sali gimnastycz-
nej i remont starej. Doczeka-
liśmy się i inwestycja ruszyła 
– nie kryje radości dyr. Łukasik. 
W tym tygodniu ma się zakoń-
czyć kopanie fundamentów.

Jest się z czego cieszyć. Nowy 
obiekt pozwoli w końcu na pro-
wadzenie zajęć z wychowania 
fi zycznego w godnych warun-
kach. Starej sali po liftingu też 
nie będzie niczego brakować. 
Znajdować się w niej będzie si-
łownia, sala rekreacyjna do zajęć 
z areobiku, czy judo.

648 mkw z kurtynami
Stara sala zostanie połą-
czona z nowym obiektem 

o powierzchni 648 mkw. Po-
wstaną tam boiska z wytyczony-
mi liniami do gry w koszykówkę, 
siatkówkę, piłkę ręczną i tenis 
ziemny. Dzięki zastosowaniu 
ruchomych kurtyn będzie moż-
liwość podzielenia sali na trzy 
części. Takie rozwiązanie po-
zwoli, by jednocześnie ćwiczyły 
i nie przeszkadzały sobie trzy 
grupy uczniów. O wiele przy-
jemniej będzie też przebierać się 
w nowych szatniach, korzystać 
z sanitariatów czy natrysków.

Jak na nowoczesną wielo-
funkcyjną salę przystało, nie 
zabraknie też miejsca na wy-
stępy artystyczne. Powstanie 
galeria widokowa na 150 miejsc 
siedzących, ze sceną.

Diametralnie zmieni się też 
część zewnętrzna. Gimnazjali-
ści na świeżym powietrzu będą 
mieli do dyspozycji boiska do 
piłki nożnej, ręcznej i uniwer-
salne np. do rozgrywania me-
czy w siatkówkę. Powstanie 
również skocznia w dal i trzy 
torowa bieżnia krótkodystan-
sowa. Przewidziano również 
miejsce dla widzów, by mogli 
obserwować zawody szkolne, 
czy międzyszkolne. 

Trybuny i miejsca parkingowe
Na trybunach zewnętrznych za-
siąść będzie mogło aż 80 osób. 

– Najbardziej niepocieszeni są 
uczniowie trzecich klas. Oni 
rozstaną się z nami w czerw-
cu, a nowa sala oddana ma być 
w połowie listopada – dopowia-
da dyr. Łukasik.

W ramach inwestycji, pomy-
ślano też o utworzeniu nowych 
miejsc parkingowych. Dziewięć 
z nich, powstanie przy ul. Kubusia 
Puchatka, a cztery w wewnętrznej 
części boiskowej szkoły. 

Nie ma się czemu dziwić, że 
młodzież nie może doczekać 
się nowej sali by przetestować 
sportowe możliwości jakie będzie 
stwarzać. Póki co zajęcia z wycho-
wania fi zycznego odbywają się na 
szkolnych korytarzach czy w za-
aranżowanym pomieszczeniu po 
szatniowych boksach. Część zajęć 
odbywa się również na hali spor-
towej Znicz i pływalni Kapry.                                             

KAM 

i to nie tylko wśród wskazanych 
przez UEFA – dodaje.

Nie tylko na Euro 2012
Jak podkreśla wiceprezydent, 
istotą starań miasta nie jest tylko 
bycie centrum pobytowym na 
Euro 2012. – Miasto chce robić 
swoje i dokończyć wszystkie 
obiekty, które wcale nie były 
budowane specjalnie na Euro 
2012. Szykujemy ośrodek bez 
względu na to, czy będzie on 
ośrodkiem pobytowym, czy nie 
– mówi wiceprezydent. – Ważną 
sprawą jest utworzenie ośrod-
ka w ogóle, a nie tylko na dwa 
tygodnie mistrzostw – twier-
dzi Kurzela.

Według wiceprezydenta, 
obiekty sportowe, w które zain-
westowało miasto, mają przede 
wszystkim służyć miejscowej 
młodzieży i sportowcom. Poza 
tym taki ośrodek o wysokim 
standardzie mógłby być wy-
korzystywany podczas wielu 
innych wydarzeń sportowych. 
– Choć miło będzie, jeśli któ-
raś z reprezentacji wybierze 
Pruszków na swoje centrum 

pobytowe podczas Euro 2012 
– dodaje.

Tylko Victor
W mieście istnieje kompleks 
obiektów Znicza z boiskiem 
treningowym, które spełnia 
wymogi UEFA. W zasadzie 
brak tylko hotelu. Jak deklaruje 
wiceprezydent Kurzela, miasto 
nie zamierza budować nowego 
obiektu. Pozostaje więc tylko 
jedna możliwość ewentualnego 
zakwaterowania piłkarzy – hotel 
Victor, znajdujący się w kom-
pleksie pruszkowskiej Areny. 
– Hotel Victor obiecał przygo-
tować ofertę specjalnie na Euro 
2012. Chodzi o to, żeby podnieść 
standard hotelu w tym okresie, 
kiedy będą mistrzostwa. Chodzi 
m.in. o zmniejszenie zagęszcze-
nia w tym czasie, ewentualnie 
dostawienie jakichś dodatko-
wych mebli – wyjaśnia wice-
prezydent Kurzela. Podkreśla, że 
hotel chętnie idzie na współpracę 
z miastem w tej sprawie, bo widzi 
w tym także swoją szansę na pro-
mocję. Informacji tej ofi cjalnie 
nie potwierdza dyrekcja hotelu.

Na razie są tu tylko wykopy pod fundamenty, nowa sala 
gimnastyczna będzie gotowa za rok.  [fot. KAM]

REGION. Piątek to ostatni dzień 
kiedy można przejechać ulicą 
Dźwigową łącząca dzielnice Be-
mowo z Włochami. Późnym wie-
czorem, o godz. 22 przejazd pod 
kolejowymi wiaduktami zostanie 
zamknięty na dwa tygodnie. 

Mimo, że droga była remonto-
wana kilka miesięcy temu, to 
znów musi zostać zamknięta. 
Przez ostatni tydzień była tylko 
częściowo przejezdna. Drogo-
wcy poprawiali system odwod-
nienia wiaduktów, teraz zajmą 
się nawierzchnią. – To dla nas 
komunikacyjna katastrofa – 
komentują kierowcy. Droga jest 
ponownie remontowana, mimo 
że remontowano ją w kwietniu, 
lipcu i sierpniu jezdnia w tunelu 
pod torami PKP znów się zapa-
dła. Problemy z nawierzchnią 
nie są spowodowane fuszerką 
wykonawcy a uszkodzoną ka-
nalizacja deszczową.

System do odprowadzania 
wody deszczowej jak i wia-
dukty kolejowe przebiegające 
nad Dźwigową należą do PKP. 
Instytut Badawczy Dróg i Mo-
stów stwierdził, że przyczyną 
powstających nierówności jest 
uszkodzenie systemu odwod-
nienia wiaduktów kolejowych. 
Z powodu zatkanego drenażu 
wiaduktów i nasypów kolejo-
wych woda deszczowa zamiast 

spływać do kanalizacji podmywa 
podbudowę ulicy. W takim miej-
scu tworzy się pusta przestrzeń 
i nawierzchnia jezdni zapada się.

Problemem jest to, że kolejo-
wej spółki nie stać na gruntowny 
remont. Jak twierdzi Wiktor Wo-
jewódzki z Zakładu Remontów 
i Konserwacji Dróg, nie dało się 
przewidzieć wypłukań i zapa-
dania się nawierzchni, które są 
efektem wysokiego stanu wód 
gruntowych i fatalnego stanu 
wiaduktu. Władz dzielnicy 
Włochy, jak i kierowców takie 
tłumaczenia nie zadowalają. 

W piątek od godziny 22.00, 
Dźwigowa zostanie zamknięta 
dla ruchu. Prace planowo powin-
ny zakończyć się 24 październi-
ka. Prace prowadzone będą na 
odcinku ok. 100 metrów i obej-
mują wymianę podłoża, ułożenie 
podbudowy jezdni i nowej na-
wierzchni. Remont zgodnie z za-
leceniami ekspertów musi zostać 
wykonany jeszcze przed zimą.

Przejazd pod torami można ob-
jechać ulicami Połczyńską, Wolską, 
Kasprzaka do al. Prymasa Tysiącle-
cia. Kierowcy dojeżdżający spoza 
granic Warszawy mogą przejechać 
przez tory kolejowe w Piastowie lub 
ulicą Warszawską do Ursusa. Jednak 
jak twierdzą zainteresowani, będą 
one niewystarczające. Korki prze-
niosą się po prostu w inne miejsce.

AS, MATT

Dźwigowa będzie zamknięta 
przez dwa tygodnie 
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Mieszkańcy Ruśca walczą o autobus

Rusiec to niewielka miejscowość, 
którą zamieszkuje kilkaset osób. 
W związku z odrolnieniem tamtej-
szych terenów i przekształceniem 
ich na działki budowlane, wioska dy-
namicznie się rozrasta. Tymczasem 
jedynym środkiem transportu dla 
mieszkańców jest własny samochód, 
rower lub...własne nogi. Zdaniem 
mieszkańców, nie mają oni jakiej-
kolwiek możliwości dotarcia choćby 
do siedziby gminy, czyli Nadarzyna, 
lub powiatu – Pruszkowa, publicz-
nym transportem.
– Ani ośrodek zdrowia, ani urząd 
gminy, ani starostwo powiatowe są 
dla nas niedostępne. Nie jesteśmy 
włączeni do jakiegokolwiek ciągu ko-
munikacyjnego, a przecież Rusiec jest 
jedną z największych wsi w gminie – 
mówi Janusz Gajewski, mieszkaniec 
Ruśca. Zależy im na przekierowaniu 
tu autobusu linii 733, albo puszczeniu 
innego autobusu. Mieszkańcy byliby 
zadowoleni nawet, gdyby jeździł tutaj 
jakiś niewielki busik.
Agnieszka Kuźmińska, zastępca 
wójta w gminie Nadarzyn nie zga-
dza się z mieszkańcami. – To nie-
prawda, że w Ruścu nie ma żadnego 
transportu – zaprzecza. – Autobus 

NADARZYN.  Mieszkańcy Ruśca niedaleko Nadarzyna już od 6 lat walczą o autobus miejski. 
Niestety, cały czas bezskutecznie. Właśnie przegrali kolejną batalię. 

Tu ukoisz duszę i zadbasz o swoje ciało

Ten skręt, na skrzyżowaniu ulic Osiedlowej i Głównej wymaga przebudowania, 
tak by mógł zmieścić się tutaj autobus. [fot. KG]

PRUSZKÓW. Chaos na to-
rach trwa już trzeci tydzień. 
Zarząd Transportu Miejskiego 
oraz Koleje Mazowieckie wpro-
wadzają korekty do rozkładu.

Zmiany zostaną wprowa-
dzone już w czwartek 7 
października. W nowym 
rozkładzie będzie więcej po-
ciągów zastępczych Szybkiej 
Kolei Miejskiej kursujących 
na odcinku Dworzec Za-
chodni – Odolany. Ta liczba 
wzrośnie z 16 do 23 par po-
ciągów. Takie rozwiązanie ma 
być pomocne dla wszystkich 
pasażerów, którzy w godzi-
nach szczytu chcą przejechać 
w kierunkach przeciwstaw-
nych do priorytetowych.

Dodatkowo poróżni szybciej 
przejadą wahadłem SKM. Czas 
podróży skróci się z 10 do 6 
minut. Do rozkładu zostaną też 
dopasowane rozkłady jazdy au-
tobusów kursujących miedzy 
Ursusem a Odolanami.

Kolejna zamiana czeka pa-
sażerów już 20 października. 
Rozkład jazdy pociągów ule-
gnie całkowitej zmianie.          AS

Nowy rozkład 
jazdy pociągów

WIĘCEJ W PORTALU REGIONALNYM

Z PORTALU WPR24

Rozmawiamy z właścicielką Salo-
nu SPA Marilla & Beauty  – Panią 
Marią Rawską-Trelą

Skąd wziął się pomysł na otwar-
cie profesjonalnego salonu SPA 
w Pruszkowie?
Maria Rawska-Trela: - Uważam, 
że w Pruszkowie brakowało eks-
kluzywnego salonu, gdzie w przy-
jemnej atmosferze, w  atrakcyjnie 
urządzonych wnętrzach, klienci 
mogliby otrzymać prawdziwą 
ucztę, zarówno dla duszy, jak i dla 
ciała. Lokal został stworzony z my-
ślą o tych wszystkich, którzy aby 
skorzystać z tego typu usług jeżdżą 
do Warszawy.

Lokalizacja salonu jest wyjątkowo 
korzystna – w samym centrum Prusz-
kowa, przy al. Wojska Polskiego, stąd 
wszędzie jest blisko.
M.R.T. - Rzeczywiście, nasz sa-
lon mieści się tuż przy trasie do 
Warszawy. Tak więc osoby jadą-
ce do pracy do stolicy lub z niej 
wracające mogą odwiedzić nasz 
salon w celu odprężenia, a jedno-
cześnie mogą liczyć na najwyższy 
standard usług. Używamy sprzętu 
najwyższej jakości, chcemy za-
pewnić naszym klientom relaks 
i odpoczynek, spełnić wszelkie, 

nawet te najbardziej wyszukane 
oczekiwania związane z kosme-
tyką i urodą. Bardzo zależy nam 
na tym, aby klient, który przyjdzie 
do nas raz, wrócił tu ponownie. 

Jakie zabiegi oferujecie zatem Pań-
stwo w salonie Marilla Spa & Beauty? 
M.R.T. - Oferujemy pełną gamę 
zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, masaże oraz fryzjerstwo.  
W okresie jesiennym szczegól-
nie zachęcamy do wykonania 

zabiegów mikrodermabrazji, mają-
cych na celu złuszczenie naskórka, 
likwidację przebarwień i przywró-
cenie skórze witalności i blasku. 

Goroąco polecam również ma-
saże. Wśród bogatej oferty masaży 
na pewno każdy znajdzie coś dla 
siebie: od klasycznych, po egzotycz-
ne a kończąc na hawajskim masażu 
duszy i ciała LOMI LOMI NUI. 

W swojej ofercie posiadamy rów-
nież szeroki wybór programów pie-
lęgnacyjnych, jak chociażby Relaks, 

Ślub czy Dla Mężczyzn, które kom-
pleksowo pielęgnują nasze ciało.

Można również zrobić prezent 
swoim bliskim wykupując w Salo-
nie kupony upominkowe.

Zabiegi oferowane przez salon Ma-
rilla Spa & Beauty są prowadzone 
przez profesjonalną kadrę, a przy 
tym oferujecie Państwo wyjątkowo 
korzystne ceny.
M.R.T.: - To prawda, staramy 
się, aby nasze usługi były na 

linii 733 przejeżdża na obrzeżach 
miejscowości, ale tylko dlatego, że 
nie ma możliwości technicznych, 
aby puścić autobus w głąb wsi – 
dodaje. Jej zdaniem, przeszkodą 
jest bardzo wąski zakręt z ulicy 
Osiedlowej w Główną. Sołtys Ru-
śca, już jakiś czas temu zobowiązał 
się do przeprowadzenia negocjacji 
w sprawie wykupu działki w celu 

poszerzenia zakrętu, ale do tej pory 
nic się nie wydarzyło.
Awantura o autobus dla Ruśca toczy 
się już kilka lat. W grudniu 2009 
roku odbyło się w tej sprawie otwarte 
spotkanie wiejskie, na które, według 
słów sołtysa Ruśca, zaproszone zo-
stały również władze sąsiednich wsi. 
Jednak podczas LI Sesji Rady Gminy 
sołtys Starej Wsi zdecydowanie temu 

zaprzeczyła. Wiadomo natomiast, że 
mieszkańcy Starej Wsi sprzeciwiają 
się puszczeniu autobusu do Ruśca. 
Obawiają się, że zabrano by autobus 
właśnie im.
– My naprawdę nie chcemy nikomu 
niczego zabierać. Fakty wyglądają 
jednak tak, że ulica Główna w Ruścu 
nie ma pobocza ani chodnika. W po-
bliżu znajduje się też duży zakład 

najwyższym poziomie, a jedno-
cześnie przy niewygórowanych 
cenach. Pracujemy na kosmety-
kach najlepszych, sprawdzonych 
firm, między innymi Thalgo, 
Gehwol czy Keune. Na jesień 
przygotowaliśmy specjalną ofertę 
oczyszczająco-nawilżającą dla 
kobiet i mężczyzn, gdzie wśród 
sześciu pakietów każdy wybierze 
coś dla siebie. Ponadto wprowa-
dziliśmy Happy Hours w Marilla 
Spa & Beauty, gdzie od ponie-
działku do piątku w godzinach 
9.00-14.00 oferujemy 10% zniżki 
na każdy zabieg. Posiadacze kart 
Benefi t System również mogą 
skorzystać ze specjalnego rabatu 
w wysokości 15%. Aby zapoznać 
się z pełną ofertą zapraszamy 
do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.marilla.pl 

W Marilla Spa & Beauty oferu-
jecie Państwo również zabiegi 
dla mężczyzn.
M.R.T.: -Tak, panowie odwiedzają 
nas coraz częściej i chętniej, ko-
rzystając z wszelkich dostępnych 
zabiegów odnowy biologicznej.

Kto pracuje w salonie Marilla Spa & 
Beauty, jakie kwalifi kacje posiada-
ją pracownicy?

M.R.T. - Udało nam się pozyskać 
najlepszych specjalistów w swoich 
dziedzinach. Marta Biernacka – ko-
smetyczka posiadająca długoletnie 
doświadczenie w zawodzie, po-
dobnie Marta Śliwińska – obecnie 
jest w trakcie wyższych studiów 
kosmetologicznych, Natalia Wasiak 
i Staszek Iwanow to mistrzowie 
masażu, swoim dotykiem potrafi ą 
sprawić, że nawet po wyjątkowo 
męczącym dniu, człowiek nabiera 
sił i odradza się na nowo. No i oczy-
wiście nasza  mistrzyni nożyczek 
Ewa Łopatka - fryzjerka z pięcio-
letnim doświadczeniem, która 
poprzez dopranie odpowiedniej 
fryzury potrafi  wydobyć piękno 
z każdego z nas.

Zatem Marilla Spa & Beauty to ide-
alne miejsce dla każdego, kto chce 
zadbać o siebie i swoj wizerunek?
M.R.T.: - Tak, dla każdego, kto chce 
poczuć się zadbany, zrelaksowany, 
bardziej otwarty i pewny siebie. 
Serdecznie zapraszamy!

produkcyjny, do którego często kursu-
ją ciężarówki, więc jest bardzo niebez-
piecznie – twierdzi Janusz Gajewski. 
Przeciwni skierowaniu autobu-
su linii 733 do Ruśca byli również 
przedstawiciele Miejskich Zakładów 
Autobusowych. – Podobno dlatego, 
że skrzyżowanie nie było odpowied-
nio dostosowane, nie było świateł. 
W 2009 roku skrzyżowanie zosta-
ło zmodernizowane, czyli główna 
przeszkoda została usunięta, a my 
nadal autobusu  nie mamy – opo-
wiada Gajewski. 
Podczas ostatniej LI Sesji Rady 
Gminy podjęto uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia skargi złożonej przez 
Janusza Gajewskiego. Skarga została 
odrzucona przez radnych. Dlacze-
go? Nie wiadomo. – Nikt nawet nie 
odczytał opinii prawnej. Gmina nie 
chce nam załatwić komunikacji, 
więc wymyślają różne historie – 
denerwuje się Gajewski
Wszyscy twierdzą, że zrobili to, co 
do nich należało: władze Nadarzy-
na, sołtys Ruśca i MZA. Tymczasem 
mieszkańcy jak nie mieli środka komu-
nikacji tak nadal nie mają. Zapowiadają 
jednak, że będą walczyć nadal.

Karolina Gontarczyk

ul. Anielin 1, 05-800 Pruszków  
tel. 22 244 07 08 , www.marilla.pl

ART. SPONSOROWANY. Wśród zgiełku i hałasu, w samym centrum Pruszkowa, tuż przy trasie do Warszawy znajduje się pięknie urządzony 
salon SPA, gdzie w przestronnych gabinetach, przy nastrojowej muzyce można ukoić duszę i zadbać o ciało.
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Ciężki sprzęt na ulicy Okopowej
MICHAŁOWICE.   Przez budowę w gminie Michałowice rozjeżdżana jest ulica w Malichach

MICHAŁOWICE. Wielkie wy-
wrotki i ciężki sprzęt budowlany 
niszczą osiedlową uliczkę. Na ko-
łach roznoszą po całej ulicy błoto. 
Lubią też zrobić mieszkańcom po-
budkę o godz. 5.00. I chociaż bu-
dowa prowadzona jest na terenie 
gminy Michałowice, to rozjeżdżana 
jest droga w Pruszkowie i cierpią 
mieszkańcy Pruszkowa.

Ul. Okopowa w dzielnicy Malichy 
jeszcze do niedawna kończyła się 
w polu. Od wakacji pole zamie-
niło się w plac budowy. Powstaje 
tu Green Park Malichy – osiedle 
domów jedno- i dwurodzinnych. 
Ponadto budują się tu dwie oka-
załe wille prywatne.

Uciążliwe sąsiedztwo
Problem w tym, że chociaż 
ul. Okopowa jest jeszcze w grani-
cach Pruszkowa, to plac budowy 
znajduje się już na terenie wsi 
Reguły w gminie Michałowice. 
Na teren budowy nie ma inne-
go dojazdu, jak tylko ulicami 
Dolną i Okopową. – Codziennie 
jeżdżą tędy wielkie ciężarówki, 
wywrotki, albo maszyny budow-
lane – mówi Tomasz Dziewiecki, 
mieszkaniec jednego z domów na 
osiedlu Malichy. – Nie tylko hała-
sują wczesnym rankiem, brudzą 
nawierzchnię błotem i wzbijają 

tumany kurzu, ale przede wszyst-
kim rozjeżdżają nam ulicę, której 
budowę mieszkańcy tego osiedla 
współfi nansowali. W dodatku 
kiedy osiedlową uliczką, przy 
której bawią się dzieci, ludzie 
chodzą na spacery i parkują sa-
mochody, jeżdżą takie wielkie 
i ciężkie pojazdy, to robi się po 
prostu niebezpiecznie.

Ulica do dewastacji
Ul. Okopowa to wąska osiedlowa 
uliczka o nawierzchni z kost-
ki bauma. Choć nie ma na niej 
zakazu wjazdu pojazdów o cię-
żarze powyżej 3,5 t, to jednak 
powinien być. Jej nawierzchnia 
nie jest przystosowana do ruchu 
wielotonowych maszyn budow-
lanych i ciężarówek. Kiedy kilka 
lat temu budowano nawierzch-
nię ulicy, wykonawca z pewno-
ścią nie przyłożył się do pracy, 
bo jest ona krzywa, nierówna, 
pełno na niej wzniesień i zagłę-
bień. Ruch ciężkich pojazdów 
będzie powodował zapadanie 
się kostki w jednym miejscu, 
a wybrzuszanie w innym – Efekt 
może być taki, że po zakończe-
niu budowy nasza ulica będzie 
kompletnie zdewastowana – 
mówi Tomasz Dziewiecki.

Mieszkańcy ul. Okopo-
wej i okolicznych uliczek 

protestowali przeciwko wyko-
rzystaniu ich ulicy przez pojazdy 
obsługujące budowę natychmiast 
po rozpoczęciu budowy. Protest 
złożyli w lipcu do prezydenta 
Pruszkowa Jana Starzyńskiego, 
pod którym podpisało się 40 
mieszkańców. Do dziś nie otrzy-
mali odpowiedzi. Próbowali rów-
nież przypominać o problemie 
na stronie internetowej miasta, 
w dziale pytań do prezydenta. 
Jak mówią, również bez efektu

Pojazdy do kontroli
Jak poinformował nas wiceprezy-
dent Pruszkowa Andrzej Kurze-
la, miasto już zajęło się sprawą. 
– Straż miejska jest uczulona, 
żeby kontrolować pojazdy wjeż-
dżające na budowę – informuje 
wiceprezydent. – To jest jedyna 
rzecz, którą w tej chwili można 
zrobić. Budowa nie jest na na-
szym terenie, więc trudno inge-
rować w plac budowy – dodaje.

Wiceprezydent Kurzela dekla-
ruje również, że do wykrywania 
ciężkich pojazdów jadących na 
teren budowy, wykorzystany 
może być monitoring na stacji 
WKD w Malichach. Jeśli samo-
chody te będą próbowały wjeż-
dżać od strony ulic Wysokiej 
i Sadowej, będą musiały prze-
jechać przez przejazd kolejowy 

przy  stacji WKD w Malichach, 
a kamery to zarejestrują.

Wiceprezydent Kurzela za-
pewnia również, że w tym 

rejonie coraz częściej będą się 
pojawiały patrole straży miej-
skiej. Wiceprezydent liczy też na 
pomoc mieszkańców. – Czekamy 

także na sygnały mieszkańców, 
jeżeli takie samochody będą 
nadal jeździć pod ich oknami 
– apeluje.               Andrzej S. Rodys

Ciężkie samochody ciężarowe, nawet kilka razy dziennie przejeżdżają tą nieprzystosowaną 
do tak dużego ruchu, wąską uliczką.   [Fot. ASR]

Nałkowskiej będzie wyrównana

Nawierzchnia ulicy Nałkowskiej ma być wyrównana już 
za kilka dni. [Fot. MATT]  

PRUSZKÓW. Mieszkańcy ulicy 
Nałkowskiej są zrozpaczeni. Ta-
kich dziur jak w tym roku na swojej 
ulicy nie pamiętają już od dawna. 
Nawierzchnia przed ich domami 
przypomina ser szwajcarski, a rów-
nanie nawierzchni niewiele pomaga. 
Sytuacja ma się zmienić najpóźniej 
za dwa lata.

 – Tu się nie da jeździć! Każde-
go dnia nie wiem czy dojadę do 
domu całym samochodem. Taka 
sytuacja trwa już od lat, a miasto 
nie chce nam pomóc. Nie robią 
nic, poza równaniem nawierzchni 
raz na jakiś czas – napisał jeden 
z mieszkańców w liście wysłanym 
do naszej redakcji.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak 
sytuacja wygląda naprawdę. Rze-
czywiście nie jest dobrze. Nałkow-
skiej to mała uliczka prowadząca 
do domów jednorodzinnych na 
Żbikowie. By nią przejechać trze-
ba być bardzo zdeterminowanym. 
Droga wygląda tak, jakby równiar-
ka nie wjeżdżała tu od lat. Dziury 
są tak duże, że przejechanie zwy-
kłym autem osobowym bez prze-
tarcia podwoziem po nawierzchni 
graniczy tu z cudem. – Już jakiś 
czas temu na jednym z dołów roz-
biłem tu miskę olejową, a wcale 
nie jechałem szybko, bo nie da 

się tu przejechać na wyższym 
biegu niż pierwszy – mówi Ra-
fał Golaszewski.

Podobnego zdania jest jego 
sąsiad Leszek Duplicki. – To jakiś 
dramat, który ciągnie się od lat. 
Nic się tu nie zmienia od czasu 
gdy tu mieszkam, czyli już 13 lat 
– mówi. Jak zapewnia, miesz-
kańcy wielokrotnie zwracali się 
z prośbą do miejskich urzędni-
ków, a nawet samego prezydenta, 
by ułożyć tu przynajmniej na-
wierzchnię z betonowej kostki. 
– Za każdym razem słyszymy to 

samo, że droga będzie zrobio-
na w tym roku, później, że za 
rok, aż w końcu że w ogóle nie 
będzie zrobiona, bo nie ma na 
to pieniędzy w miejskiej kasie – 
opowiada Duplicki.

Wiceprezydent Andrzej Ku-
rzela uspokaja jednak miesz-
kańców. – Wkrótce sytuacja 
się poprawi. Droga jest przewi-
dziana do modernizacji w wie-
loletnim planie inwestycyjnym 
na lata 2011-2012 – zapowiada. 
Ulica ma zostać wyłożona kost-
ką betonową. Pobudowane mają 

być też chodniki i jeśli starczy 
miejsca, to powstanie ścieżka 
rowerowa. – Na szczęście teren 
przy tej ulicy jest już całkowicie 
uzbrojony, więc nie powinno 
być problemów – dodaje Ku-
rzela. Nie potrafi ł jednak podać 
dokładnej daty, ponieważ plan 
inwestycyjny jest właśnie w trak-
cie opracowywania.

Do tego czasu mieszkań-
cy muszą się jednak uzbroić 
w cierpliwość. Dziurawa obecnie 
droga zostanie w najbliższych 
dniach wyrównana. – Mieliśmy 
małe opóźnienie w równaniu 
ulic, ponieważ naszemu wyko-
nawcy zepsuła się maszyna do 
wyrównywania. Udało nam się 
jednak załatwić inną i prace już 
ruszyły. Obecnie trwają na po-
bliskich ulicach, więc na dniach 
również Nałkowskiej będzie jak 
nowa – zapewnia wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Problem jednak w tym, że 
równanie na niewiele się zdaje. 
– Wystarczy pierwszy lepszy 
deszcz i droga znów będzie 
wyglądała jak szwajcarski ser 
– mówi Duplicki. Jego zdaniem, 
za pieniądze, które miasto wy-
daje na doraźne naprawy, już 
dawno można by zbudować 
porządną drogę.               MATT

REGION. Trasa 719 to droga, któ-
ra łączy Grodzisk Mazowiecki, Mi-
lanówek i Pruszków z Warszawą. 
Niestety kierowcy skarżą się na 
stan nawierzchni. Dodatkowym 
problemem jest brak sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu z uli-
ca Brzozową.

Trasa 719 jest drogą wojewódzką, 
stanowiącą główne połączenie 
okolicznych miast z Warszawą. 
W ostatnim czasie do redakcji 
wpłynął list z zapytaniem doty-
czącym remontu tej trasy na od-
cinku od Pruszkowa do Otrębus. 
– Droga jest dziurawa i nierówna, 
dodatkowo brak jest tu utwar-
dzonego pobocza, co negatywnie 
wpływa na bezpieczeństwo jazdy 
– podkreśla nasz czytelnik. 

Postanowiliśmy dowiedzieć się 
czy Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich, który jest zarządcą 
trasy 719 planuje w najbliższym 
czasie jej remont. – Przebudowa 
drogi woj. nr 719 jest na etapie 
opracowania dokumentacji. Ze 
względu na brak decyzji środowi-
skowej biuro projektowe nie może 
sfi nalizować prac. Postępowanie 
w sprawie decyzji prowadzone jest 
już od 28 miesięcy – poinformo-
wała nas Monika Burdon rzecznik 
prasowy MZDW – Z uwagi na to, 

że wydana w dniu 5 V. 2009 r. de-
cyzja przez burmistrza Brwinowa 
została uchylona i sprawa została 
przekazana do ponownego roz-
patrzenia. Decyzja środowiskowa 
jest kluczową decyzją w procesie 
projektowym warunkującą po-
stęp dalszych prac projektowych 
– podkreśla. Remont i przebudo-
wa ma dotyczyć odcinka miedzy 
Pruszkowem a Milanówkiem. 

Dodatkowym problemem jest 
skrzyżowanie trasy 719 z ulicą 
Brzozową prowadzącą do Komo-
rowa. – Wielu kierowców chcących 
skręcić w lewo z trasy w kierunku 
Komorowa lub wyjechać z Brzo-
zowej w kierunku Grodziska ma 
duży problem. Natężenie ruchu 
jest tu spore, a dodatkowo brak 
jest sygnalizacji świetlnej. – Gdy 
ktoś chce wykonać lewoskręt musi 
liczyć na uprzejmość kierowców 
jadących na wprost – dodaje.

– Jeśli chodzi o sygnalizację 
świetlną na skrzyżowaniu z ulicą 
Brzozową, to projekt przebudowy 
drogi 719 zakłada w tym miejscu 
budowę sygnalizacji – poinformo-
wała nas Monika Burdon - Budowa 
jest planowana przy przebudowie 
drogi 719. Sygnalizacja ta dostoso-
wana będzie do natężenia ruchu 
na dwupasmówce – zaznacza pani 
rzecznik.                                                   AS

Przebudowa drogi 719 
nadal stoi w miejscu
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W opublikowanym w „Gazecie 
WPR” nr 86 z dnia 3.09.2010 r. 
artykule Jadwigi Sitnik „Czy zo-
stanie wybudowane przedszkole 
po północnej stronie miasta?” 
zamieszczone zostały informacje 
nieścisłe i nieprawdziwe, które 
wymagają sprostowania. 

Po pierwsze: Pani Sitnik napi-
sała, że w 2007 r. radni wybrali 
teren Zespołu Szkół nr 1 na naj-
lepszą lokalizację przedszkola 
po północnej stronie Brwinowa. 
Tymczasem wśród przedstawio-
nych w 2007 r. przez burmistrza 
Guzika potencjalnych lokalizacji 
przedszkola zabrakło należą-
cej do gminy Brwinów działki 
3/19 o powierzchni ponad 50 
tys. m kw., która położona jest 
w rejonie ul. Piłsudskiego i ul. 
Sochaczewskiej ok. 150 metrów 
od terenu ZS nr 1 – tak więc rad-
ni dokonywali wówczas wyboru 
„najlepszej lokalizacji” nie ma-
jąc pełnej wiedzy o wszystkich 
terenach, na których można 
zbudować przedszkole. 

Po drugie: Pani Sitnik napi-
sała, że budowa była „do wy-
konania natychmiast (media, 
plany)”. Tymczasem została 
jedynie zrobiona koncepcja za-
gospodarowania terenu, z któ-
rej wynikało, że zajęcie ponad 
3000 m2 terenu szkoły pod 
przedszkole mocno ograniczy 

Czy zostanie wybudowane przedszkole po północnej stronie miasta
miejsce pod planowane boiska. 
Skoro gmina posiada tak dużą 
działkę (ponad 5 ha), zdrowy 
rozsądek nakazywał pozosta-
wić teren szkoły na jej własne 
potrzeby, ponieważ ZS nr 1 nie 
posiada żadnego boiska na 
zewnątrz oraz ma tylko jedną 
małą salę gimnastyczną, niewy-
starczającą na potrzeby ok. 700 
uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum - to właśnie do-
prowadziło do tego, że Rada 
Rodziców ZS nr 1 uchwałą nr 
1/2008 z dnia 15 stycznia 2008 
r. powołała Komisję przeciw Bu-
dowie Przedszkola przy ZS nr 1 
(była to komisja Rady Rodziców 
powołana zgodnie z obowią-
zującymi przepisami Ustawy 
o systemie oświaty i Regula-
minem Rady Rodziców, a nie 
„komitet” jak napisała radna 
Sitnik), której założenia były 
wielokrotnie przedstawieni  
radnym i burmistrzowi pod-
czas wystąpień na sesji oraz 
w pismach Komisji: tak – dla 
przedszkola po północnej 
stronie Brwinowa, tak – dla 
zbudowania go w lepszej lo-
kalizacji, nie – dla odebrania 
terenu szkole i umieszczeniu 
tam przedszkola, ze szkodą dla 
obu placówek oświatowych. 

Artykuł radnej Sitnik po-
minął też istotną informację: 
w lutym 2008 r. na wniosek 

mieszkańców odbyły się kon-
sultacje społeczne: 98,3% ich 
uczestników  opowiedziało się 
za zmianą lokalizacji przedszko-
la. Wspomniane zaś w artykule 
„plany pod budowę” miały tak 
wiele usterek i były sprzeczne 
z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami sztuki budow-
lanej – szczegółową opinię na-
szej Komisji, którą opracował 
w czerwcu 2008 r. Arkadiusz 
Kosiński, otrzymali wszyscy rad-
ni oraz burmistrz – tych planów 
nie można było realizować. 

Radna Sitnik pisze też 
o „wstrzymaniu inwestycji 
przez większość rady”, pod-
czas gdy Rada Miejska w dniu 
3 września 2008 r. (ponad 2 lata 
temu!) jednomyślnie przegłoso-
wała projektowanie przedszko-
la w nowej, niekontrowersyjnej 
lokalizacji na działce 3/19 (ul. 
Piłsudskiego vis-a-vis Sien-
kiewicza) – „za” głosowało 20 
obecnych na sesji radnych, tak-
że radna Sitnik. Jeśli burmistrz 
realizowałby tę uchwałę (oraz 
kolejne uchwały budżetowe, 
w których radni przeznaczali 
pieniądze na nowe przedszko-
le), to już dziś dzieci mogły-
by rozpoczynać rok szkolny 
w nowej placówce. Tymczasem, 
do dnia dzisiejszego - przez 
ponad 2 lata - burmistrz na-
wet nie ogłosił przetargu na 

projektowanie przedszkola 
w uchwalonej lokalizacji.

Artykuł przemilcza też dzia-
łania, jakie podejmowali sami 
mieszkańcy, by przyspieszyć 
budowę przedszkola. To już nie 
tylko apele: Arkadiusz Kosiński 
wystarał się o decyzję lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego 
budowy przedszkola w nowym 
miejscu (odpowiednik decyzji 
o warunkach zabudowy przy 
innych inwestycjach) i w maju 
2008 r. zaprezentował pierwszą 
koncepcję budowy przedszkola 
przy ul. Piłsudskiego vis-a-vis 
ul. Sienkiewicza uwzględnia-
jącą budynek przedszkola, 
lokalizację parkingu, chodni-
ków, drogi dojazdowej i placu 
zabaw. Z kolei, - we wrześniu 
i październiku 2009 r. - Sto-
warzyszenie Projekt Brwinów 
zaprezentowało burmistrzowi 
i Radzie Miejskiej pracę dyplo-
mową obronioną z bardzo do-
brym wynikiem na Wydziale 
Architektury Politechniki 
Warszawskiej - gotowy projekt 
architektoniczny przedszkola 
w nowym miejscu.

Sprostowania wymaga rów-
nież akapit dotyczący obiek-
tów sportowych przy ZS nr 1: 
w 2008 r. pieniądze na badania 
archeologiczne przy ZS nr 1 nie 
były związane z budową bo-
isk dla szkoły, lecz z budową 

przedszkola. Jeśli zaś chodzi 
o opóźnienia – dotyczą one nie 
tylko przedszkola, w którego 
sprawie od miesięcy brak jest 
konkretnych działań, ale też 
drugiej sali gimnastycznej, 
o której artykuł nie wspomina 
już ani słowem. Projektowa-
nie hali sportowej przy Zespole 
Szkół nr 1 (w sąsiedztwie obec-
nego budynku gimnazjum) 
zostało wpisane do budżetu 
gminy Brwinów na początku 
2008 r., ale nigdy nie zostało 

przez Urząd Gminy zlecone, 
pomimo tego, że teren ten 
znajduje się poza strefą ba-
dań archeologicznych.

- Mirosława Kosiaty
Postscriptum: Podobne spro-

stowanie M. Kosiaty złożyła 
w dn. 29.09.2010 r. w Urzędzie 
Gminy Brwinów. Dwa dni póź-
niej na drzwiach wejściowych do 
ZS nr 1 została wywieszona wi-
zualizacja przedszkola w nowej 
lokalizacji (to jeszcze nie projekt, 
lecz dwie wersje koncepcji).
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W Walendowie budują 
nowe mieszkania
WALENDÓW. Mają być 
ładne, funkcjonalne i niedrogie. 
W Walendowie koło Nadarzyna 
rozpoczęła się budowa nowych 
mieszkań socjalnych.
 
Nowe budynki powstaną przy ul. 
Brzozowej. Prace przygotowaw-
cze trwają tam już od czerwca 
br. Pierwsi lokatorzy będą mo-
gli się do nich wprowadzić już 
w pierwszym półroczu 2011 
roku. W czterech budynkach 
powstanie łącznie 16 miesz-
kań – jedno- i dwupokojowych. 
W każdym z nich znajdzie się 
również kuchnia i łazienka. Kto 
w nich zamieszka?

– Podań mamy bardzo dużo, 
ale w pierwszej kolejności lokale 
zostaną przyznane mieszkańcom 
budynków komunalnych i lokali 
przeznaczonych do rozbiórki – 
mówi Agnieszka Kuźmińska – 
zastępca wójta gminy Nadarzyn.  

Jedną z osób, które starają się 
o przydział nowego mieszkania 

jest pan Sławomir, mieszkaniec 
budynku komunalnego w Nada-
rzynie. – Dniami i nocami modlę 
się o przydział nowego lokalu, 
choćby kawalerki, bo w moim 
domu żyć się już nie da – mówi. 
Ściany jego mieszkania pokryte 
są grzybem, a by ogrzać swoje 
cztery kąty musi palić w piecu. 
Przez takie warunki cierpi bar-
dzo jego zdrowie. – Może władze 
zlitują się wreszcie i przyznają 
mi godny dom, w końcu czekam 
już 20 lat – żali się pan Sławomir.

Koszt budowy mieszkań wy-
niósł 1,9 mln zł. Aż 70 proc. tej 
kwoty pokryła gmina Nada-
rzyn, zaś pozostałe 30 proc. 
pochodzi z dofi nansowania 
udzielonego przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego. Dota-
cje te przyznawane są zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury dotyczącym fi -
nansowego wsparcia tworzenia 
lokali socjalnych.

                          Karolina Gontarczyk 

Na ratunek docierają z przeszkodami
Kilka miesięcy temu opinią pu-
bliczną wstrząsnęła informacja, 
że w swoim mieszkaniu na war-
szawskim Bemowie na atak serca 
zmarła 42-letnia kobieta. Pomimo 
tego, że karetka pogotowia ratun-
kowego przybyła w ciągu 7 minut 
od wezwania, to aż 23 minuty za-
jęło kierowcy przedostanie się do 
mieszkania poszkodowanej przez 
wąskie, osiedlowe uliczki. W tym 
czasie pacjentka zmarła. Czy takie 
zdarzenia muszą mieć miejsce? 
I jak to wygląda u nas w regionie?

– My również czasami musi-
my pokonać wiele przeszkód, 
zanim uda nam się dotrzeć do 
pacjentów – mówi Grzegorz 
Riemer, dyrektor pogotowia 
ratunkowego w Grodzisku Maz. 
Z jego opowiadań wynika, że 
jedną z większych bolączek są 
domy nieoznaczone numerami, 
szczególnie na wsiach. – Najgo-
rzej jest, gdy nie znamy rejonu, 
jest noc, pada deszcz a numery 
domów są nieoświetlone albo 
nie ma ich w ogóle – dodaje. 
Inne przeszkody również by-
wają trudne do pokonania. Zda-
rzyło się, że musieli wyrywać 

GRODZISK MAZ.    Źle zaparkowane samochody, słupki, zbyt wąskie uliczki – służby ratunkowe muszą pokonać wiele 
przeszkód, aby szybko i sprawnie dotrzeć do osób wymagających pomocy.

osiedlowy płotek, innym razem 
trzeba było piłą ścinać drzewo. 

Prawdziwą bolączką służb ra-
towniczych w miastach są zbyt 
wąskie dojścia do budynków, 
a w zimie – nieodśnieżone lub 
pokryte lodem chodniki. Pro-
blemem są także zbyt wąskie 
korytarze na klatkach schodo-
wych, co utrudnia użycie noszy. 
– Pacjent, który powinien być 

przetransportowany na noszach 
musi być zniesiony na specjalnych 
płachtach – mówi Rimer. 

Pani Małgorzata, mieszkanka 
pruszkowskiego śródmieścia 
nie najlepiej wspomina przenie-
sienie jej na płachtach: – Mia-
łam wrażenie, jakby kręgosłup 
miał mi się złamać w pół, że nie 
wspomnę już o niewygodzie 
– opowiada.

Jednak największym proble-
mem dla służb ratunkowych są 
zbyt wąskie ulice często pozasta-
wiane nieprawidłowo zaparko-
wanymi samochodami po obu 
stronach drogi. – Samochody 
parkowane są dosłownie wszę-
dzie – twierdzi dyrektor Riemer. 
– Najgorzej pod tym względem jest 
w centrum Grodziska, na deptaku, 
w rejonie ul. Zondka i na osiedlu 

Zastawione przez auta osiedlowe uliczki są jedną z przyczyn utrudnionego dojazdu służb 
ratunkowych pod budynki.  [fot. KG]

XX lecia – żali się dyrektor grodzi-
skiego pogotowia.

Problem niewłaściwego par-
kowania, oraz samochodów 
blokujących dojazd służbom ra-
towniczym doskonale zna rów-
nież kpt. Karol Kroć, rzecznik 
pruszkowskiej straży pożarnej. 
– Jednym z istotnych utrudnień 
ograniczających dostęp do obiek-
tów dla straży pożarnej jest ciągle 
wzrastająca liczba samochodów, 
powodująca wzrost ilości źle za-
parkowanych pojazdów. Dzieje 
się tak najczęściej w miejscach 
wzmożonego ruchu ulicznego, 
w obrębie centrów handlowych, 
szkół, osiedli mieszkaniowych, 
czyli wszędzie tam, gdzie brakuje 
odpowiedniej ilości miejsc par-
kingowych – mówi Kroć. 

Postanowiliśmy sprawdzić, 
czy przedstawiciele pogotowia 
ratunkowego i straży pożarnej 
nie przesadzają i czy rzeczywiście 
problem ze źle zaparkowanymi 
samochodami jest tak nagmin-
ny. W tym celu udaliśmy się do 
centrum Pruszkowa. Tuż przy ul. 
Kraszewskiego, Prusa i Kościuszki 
w ciągu 20 minut naliczyliśmy aż 
13 nieprawidłowo zaparkowanych 

samochodów! Nie lepiej jest przy 
ulicach: Kubusia Puchatka i Woj-
ska Polskiego.

Administratorzy starają się 
walczyć z plagą samochodów 
zaparkowanych np. na we-
wnętrznych drogach osiedlo-
wych: – Zdajemy sobie sprawę 
z problemów służb ratowniczych 
w dotarciu do poszkodowanych, 
jednak i nas czasem ten problem 
po prostu przerasta. Faktem jest, 
że miejsc parkingowych wszędzie 
jest za mało, ale to, co się dzieje 
obecnie, to jest wolna amerykan-
ka. Mieszkańcy parkują samo-
chody, gdzie chcą, a my jesteśmy 
właściwie bezradni wobec tego 
procederu – usłyszeliśmy od 
pracowników administracji os. 
Śródmieście Pruszkowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Jakiś czas temu weszła w ży-
cie ustawa o parkingach i dro-
gach osiedlowych, które do tej 
pory nie były objęte przepisami 
kodeksu drogowego. Jest więc 
szansa, że sytuacja wkrótce się 
zmieni i skończy się bezkarność 
kierowców niefrasobliwie zasta-
wiających drogi dojazdowe.

Karolina Gontarczyk

3 września 2010 w Piastowie 
zaginął mały ok. 8 kg, roczny 
piesek-mieszaniec. Wtedy był 
widziany w okolicach stacji PKP 
i Tesco Piastów. Wabi się Rodi. 
Posiadał obróżkę ciemno zieloną 
w żółto-pomarańczowe wzorki.
Znak szczególny bez ogonka. 
Sierść gładka brązowa podpalana. 
Dla znalazcy wysoka nagroda! 
Piesek w trakcie leczenia.
kontakt: 504 548 989 
lub 605 209 308

Tablica upamiętniająca 
ks. Romana Indrzejczyka

Ciężki skręt w Plantową 

Krótsza trasa piastowskiej linii 716 Zaginął pies

PRUSZKÓW. Skręt w lewo 
z al. Wojska Polskiego w Planto-
wą w Pruszkowie jest dla wielu 
kierowców dość kłopotliwy. Często 
w tym miejscu dochodzi do stłu-
czek i kolizji. 

– To skrzyżowanie jest bardzo 
niebezpieczne dla kierowców. 
Moim zdaniem w tym miejscu 
powinny być dodatkowe pasy 
lub chociaż sygnalizacja do skrę-
tu w lewo powinna być w obu 
kierunkach al. Wojska Polskiego 
– podkreśla czytelnik Dawid. – Kie-
rowcy, którzy chcą w tym miejscu 
skręcić w lewo wzajemnie ograni-
czają sobie widoczność przez co 
nie można bezpiecznie opuścić 
skrzyżowania – dodaje.

Postanowiliśmy sprawdzić 
czy jest możliwość zastoso-
wania tego typu rozwiązania. 
Stosowną odpowiedź z Urzędu 

PRUSZKÓW. Towarzystwo 
Przyjaciół Tworek „Amici di 
Tworki” wyszło z inicjatywą 
stworzenia tablicy upamięt-
niającej księdza Romana In-
drzejczyka. Kapelan był mocno 
związany z Pruszkowem i Szpi-
talem Tworkowskim.

Ksiądz Roman Indrzejczyk zgi-
nał w katastrofi e smoleńskiej. 
Przez wiele lat pełnił on swoją 
posługę w Pruszkowie. Kapelan 
był współzałożycielem parafi i 
św. Edwarda. Wielu ludzi pa-
mięta o jego wielkich czynach 
i zasługach. Dlatego też powstała 
idea stworzenia tablicy upamięt-
niającej księdza Romana.

W tworzenie projektu tablicy 
zaangażowali się najwybitniejsi 

PIASTÓW. Mieszkańcy Piasto-
wa od soboty będą mieli duży pro-
blem, żeby dojechać na Bemowo 
czy Wolę. Wszystko przez remonty.

Od 9 października podmiejska 
linia 716 będzie jeździła na skró-
conej trasie. Powodem zmian 
w rozkładzie jest zamkniecie 
tunelu w ciągu ulicy Dźwigowej. 
Linia 716 normalnie kursuje na 
trasie z Piastowa aż do Cmentarza 

Marszałkowskiego otrzymaliśmy 
dopiero po miesiącu oczekiwania. 
W dokumencie możemy przeczy-
tać, że „wykonanie dodatkowych 
pasów dla pojazdów skręcających 
w lewo w ul. Plantową z drogi wo-
jewódzkiej nr 719 w Pruszkowie, 
informuję że nie jest możliwe 
utworzenie w istniejącej geometrii 
tego skrzyżowania wydzielonych 
pasów dla pojazdów skręcających 
w lewo”. Zgodnie z dalszymi in-
formacjami według urzędu tego 
typu rozwiązanie negatywnie 
wpłynęłoby na warunki ruchu na 
dominującym kierunku. Chodzi 
tu o przejazd na wprost drogą wo-
jewódzką nr 719, czyli po prostu 
al. Wojska Polskiego. 

Okazuje się, że nikt nie widzi moż-
liwości zwiększenia bezpieczeństwa 
na tym skrzyżowaniu. Jedynym 
rozwiązaniem jest, zatem większa 
ostrożność kierowców.                          AS

polscy artyści – prof. Gustaw Ze-
mła i prof. Wojciech Zabłocki. 
Pamiątkowa tablica z brązu ma 
zostać umieszczona w przed-
sionku Kościoła Tworkowskie-
go. Koszty realizacji to 20 tys. zł. 
Tablica ma zostać odsłonięta po-
między 14 listopada (data urodzin 
ks. Indrzejczyka) a 8 grudnia (data 
święceń kapłańskich).

Przedsięwzięcie będzie fi nan-
sowane z funduszach zebranych 
z indywidualnych wpłat. Wszyscy, 
którzy chcą mieć wkład w sfi -
nansowaniu tablicy swoje datki 
mogą wpłacać na następujące 
konto: 55 1240 6380 1111 0000 
5114 7394 Amici di Tworki, 05-
802 Pruszków, ul. Partyzantów 
2/4, z dopiskiem: „tablica księdza 
Romana”.                                            AS

Wolskiego. Od soboty trasa bę-
dzie przebiegała w następujący 
sposób: Ogińskiego – … – Świersz-
cza – Globusowa – Wałowicka 02 
(przystanek krańcowy) – Wało-
wicka – Potrzebna – Świerszcza 
– … – Ogińskiego. Zarząd Trans-
portu Miejskiego, aby zmniejszyć 
utrudnienia związane z remontem 
Dźwigowej postanowił uruchomić 
linię zastępczą Z-9 na trasie PKP 
Ursus – os. Górczewska. 

Jest to kolejne utrudnienie 
komunikacyjne, z którym będą 
musieli zmagać się mieszkańcy 
Piastowa. 

Przypomnijmy, że już od 
trzech tygodni trwa remont 
przejść podziemnych na stacjach 
PKP w Ursusie i we Włochach. 
Również ta inwestycja mocno 
skomplikowała dojazd miesz-
kańców do stolicy.

AS
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 GRODZISK MAZ.

Gąska z Katarzyną Figurą
Centrum Kultury zaprasza 
14 października (czwartek) na 
spektakl „Gąska” przygotowany 
przez Teatr Capitol. Występują: 
Katarzyna Figura, Anna Gorno-
staj, Maria Dejmek, Anna Kózka, 
Tomasz Dedek, Cezary Morawski.
Start godz. 20.00, Bilety 70 i 80 PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

 KOMORÓW

Odsłonięcie pomnika „Ławeczki 
Marii Dąbrowskiej” 
9 października (sobota) 
w ogrodzie Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie odbędzie się uro-
czystość odsłonięcia pomnika 
„Ławeczki Marii Dąbrowskiej”. 
W części artystycznej przewi-
dziane jest czytanie fragmentów 
„Dzienników Marii Dąbrowskiej” 
przez Maję Komorowską z oprawą 
muzyczną doskonałej harfi stki 
Małgorzaty Komorowskiej, a tak-
że występy dzieci z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Marii Dą-
browskiej z Komorowa.
Start godz. 13.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kraszewskiego 3

 MILANÓWEK

Wernisaż „Martwa natura”
Centrum Kultury zaprasza 
9 października (sobota) na wer-
nisaż wystawy malarstwa Niny 
Gąsowskiej „Martwa natura”.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Bieszczadzkie Ballady
9 października (sobota) w Cen-
trum Kultury odbędzie się Kon-
cert „Bieszczadzkie Ballady” -Jarek 

Tomaszewski wraz z zespołem 
„Trapiści”.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

 NADARZYN

Natura światłem malowana
Ośrodek Kultury zaprasza 
9 października (sobota) na wer-
nisaż fotografi i Ewy Żelewskiej Flo-
rek „Natura światłem malowana”.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Koncert Muzyki Cygańskiej
10 października (niedziela) 
w Ośrodku Kultury odbędzie 
się koncert muzyki cygańskiej. 
Prowadzenie: Eugeniusz Chudak 
Morzuchowski. 
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

 PIASTÓW

Jan Pietrzak
Stowarzyszenie Możesz zaprasza 
15 października (piątek) do 
„Karczmy na Piwnej” na wy-
stęp barona polskiego kabaretu 
i estrady - Jana Pietrzaka. Bile-
ty dostępne są w sekretariacie 
MOK w Piastowie. Dla chętnych 
przygotowany zostanie bezpłatny 
autokar z Piastowa.
Bilety 30 PLN, 
Miejsce: Jawczyce, Piwna 3

 PODKOWA LEŚNA

Wystawa „Obrazy Optyczne”
Centrum Kultury zaprasza 
9 października (sobota) na 
wystawę   „Obrazy Optyczne” 
Anny Podlewskiej.
Start godz. 17:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Świerkowa 1

Filharmonia Dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pała-
cyku” to cykl edukacyjny prze-
znaczony dla młodych słuchaczy. 
10 października (niedziela) 
odbędzie się spotkanie -„ Znów 
dla Was gramy” - magia i urok 

INFORMATOR KULTURALNY

WITAJCIE NA ŚWIECIE - SZPITAL POWIATOWY W PRUSZKOWIE

Przedstawiamy najmłodszych mieszkańców naszego regionu, 
którzy przyszli na świat w Szpitalu Powiatowym przy ul. Armii 
Krajowej 2/4 w Pruszkowie, na oddziale Ginekologiczno-
Położniczym,  tel. 22 758 20 65, 22 758 20 66.

Gratulujemy rodzicom a naszym najmłodszym mieszkańcom 
życzymy zdrowia szczęścia oraz beztroskiego dzieciństwa.

Zdjęcia dzieci publikujemy wyłącznie po wyrażeniu pisemnej 
zgody rodziców. 

 Jaś Adamus
ur. 03.10.10
2850 g, 52 cm

 Dominika Nowak 
ur. 02.10.2010
3560 g, 55 cm

 Amelia Misiewicz
ur. 30.09.2010
2480 g, 52 cm

 Adrian Studniarek
ur. 03.10.2010
2720 g, 51 cm

  Julia Kowalczyk
ur. 04.10.2010
3950 g, 58 cm

 Konstanty Duszak
ur. 2.10.2010
2350 g, 53 cm

Rodzice, pochwalcie się swoimi dziećmi. Zgłaszajcie się na adres: redakcja@gazetawpr.pl
Autorem zdjęć jest Studio Szmiga&Kolasa | fotografi a ślubna - chrzty - komunie | tel. 509-867-330, 792-727-466, www.szmiga-kolasa.pl

  „Tydzień Chopinowski” 
w Milanówku zainauguruje 
koncert fortepianowy Mi-
chała Brulińskiego - młode-
go utalentowanego pianisty 
z Milanówka, który odbędzie 
się 10 października w Teatrze 
Letnim MCK (ul. Kościelna 3), 
początek o godz. 19.00. Koncert 
połączony będzie z promocją 
nowego folderu poświęconego 
losom urny z sercem kompo-
zytora oraz związkom Mila-
nówka z muzyką F. Chopina. 
W programie tygodnia znaj-
dą się m.in. projekcje fi lmów 
o kompozytorze (fabularnych 
„Błękitna nuta” oraz „Chopin 
– pragnienie miłości” i doku-
mentalnego „Serce Chopina”), 
koncert zatytułowany„Salon 
romantyczny” – w nim pieśni 
i utwory kompozytorów epo-
ki oraz informacje i anegdoty 
o nich - w wykonaniu Dariu-
sza Biernackiego i Capelli Mi-
lanoviensis oraz pogadanka 
o związkach Milanówka z mu-
zyką Chopina. Tydzień zakoń-
czy znany już milanowskiej 
publiczności Wojciech Świę-
toński w koncercie fortepiano-
wym poświęconym Chopinowi.

MILANÓWEK.  W ramach obchodów Międzynarodowego Roku 
Chopinowskiego, w dniach od 10 do 17 października odbędzie się 
w Milanówku „Tydzień Chopinowski”. Celem imprezy jest promowanie 
dorobku wielkiego kompozytora oraz innych romantycznych twórców, 
a zwłaszcza związków Milanówka z jego muzyką. 

Tydzień Chopinowski

Program „Tygodnia Chopi-
nowskiego” w Milanówku:

 
10.X (niedziela) godz. 19:00  
koncert Fortepianowy Micha-
ła Brulińskiego i Macieja Woty. 
Promocja folderu poświęco-
nego losom urny z sercem 
kompozytora oraz związkom 
Milanówka z F. Chopinem 
(MCK, Kościelna 3)

11.X (poniedziałek) godz. 
18:00 Projekcja fi lmu „Chopin 
- pragnienie miłości”(„U Arty-
stek”, ul. Warszawska 36) 

12. X (wtorek) godz. 18:00 
Projekcja fi lmu „Błękitna 
nuta” („u Artystek”, Warszaw-
ska 36 ) 

13. X (środa) godz. 18.30  
Spektakl słowno – muzyczny 
„Serce Chopina” w wykonaniu 
Bożeny Sitko – muzykologa, 
dziennikarki, jurorki konkur-
sów. (MCK, Kościelna 3)

14.X (czwartek) godz. 
18.00 Wykład A. Pettyna 
o związkach muzyki Chopina 
z Milanówkiem i projekcja 

fi lmu dokumentalnego Serce 
Chopina (MCK, Galeria Letni-
sko, Kościelna 3)

15. X (piątek) godz. 18.00 
„Salon romantyczny”. Pieśni 
i utwory romantyczne oraz 
ciekawostki dotyczące epoki 
i życia kompozytorów w wyko-
naniu Dariusza Biernackiego 
(baryton) oraz Capelli Milano-
viensis (MCK, Kościelna 3)

 
16. X (sobota) godz. 18.00 „Po-
loneza czas zacząć” - spektakl 
Gimnazjum Społecznego MTE.  
Fragmenty „Pana Tadeusza” 
do muzyki Chopina granej na 
żywo.  (MCK, ul. Kościelna 3)

17. X (niedziela) godz. 12:30 
msza święta (godziny ranne). 
kościół Św. Jadwigi Śląskiej. Po-
święcenie tablicy pamiątkowej 
ku czci kompozytora ufundo-
wanej przez Rodzinę Państwa 
Skajewskich

17.X. (niedziela) godz. 19.00 
Koncert chopinowski w wyko-
naniu Wojciecha Świętońskie-
go (MCK, ul. Kościelna 3).

Andrzej Pettyn

orkiestry dętej. Wystąpi Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta OSP Kaski.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

 PRUSZKÓW

Chopin i górale
Ośrodek Kultury zaprasza 
10 października (niedziela) 
na koncert w ramach obchodów 
Roku Chopinowskiego  „Cho-
pin i górale” – Hanka Rybka 
z Zespołem.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Filia MOK OKCH, 
Żbików, ul. 3 Maja 124

Archeologiczna Mapa Polski
Muzeum Starożytnego Hutni-
ctwa zaprasza 12 października 
(czwartek) na spotkanie z cyklu 
Archeologiczna Mapa Polski. Mgr 
Michał Starski - Puck, Człuchów 
– archeologiczne tajemnice po-
morskich miasteczek
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

Jedzenie dla zdrowia
14 października (czwartek) 
w Ośrodku Kultury odbędzie się 
wykład prof. n. med. Małgorzaty 
Kozłowskiej-Wojciechowskiej - 
Jedzenie dla zdrowia.
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

 RASZYN

Teatrzyk dla dzieci
Świetlica Środowiskowa w Ry-
biu zaprasza 10 października 
(niedziela) na teatrzyk dla dzieci.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spokojna 23

Wystawa Fotografi i Cyfrowej 
oraz Grafi ki Komputerowej
Gminna Biblioteka Publicz-
na zaprasza 14 października 
(czwartek) na Wystawę Fo-
tografii Cyfrowej oraz  Grafi-
ki Komputerowej.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Poniatowskiego 20



Pruszków: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43
 ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80

 profesjonalna kadra instruktorska

 nauka testów na komputerze

 szkolenia kierowców na przewóz 
osób i rzeczy, szkolenia okresowe

 indywidualne dokształcanie osób 
z prawem jazdy

 badania lekarskie na miejscu!

NAUKA JAZDY

OSK 

WADECKI
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praca

 dam pracę

BIOREZONANS - pielęgniarka lub lekarz 
z doświadczeniem-505 752 650

Poszukuję konsultantek 
do współpracy w fi rmie 
kosmetycznej kom.794125961 

Warsztat mechaniczno-wulkanizacyjny 
zatrudni pracowników z praktyką, Komorów 
k/Pruszkowa 602 393 391

 szukam pracy

Kobieta lat 32 podejmie pracę 
w charakterze sprzedawcy, 
ekspedientki, opieki nad dzieckiem, 
sprzątanie, dyspozycyjność tel. 
512 077 690

nieruchomości

 do wynajęcia

Samodzielny pokój, Pruszków 665 443 743 

Pomieszczenie w warsztacie samochodowym 
48m2. Najchętniej dla elektronika 
samochodowego. Raszyn, Pruszkowska 17a, 
22 720 06 05 

 sprzedam

Okazja! Sprzedam bezpośrednio 
mieszkanie 2 pokoje, 44 m2, nowe, 
Brwinów, tel. 510 203 663

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

tanio, duży wybór
transport z wniesieniem

Gimazjum 
Społeczne 

• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

WULKANIZACJA!
Pruszków, Al. Jerozolimskie 458
Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40

Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

CZĘŚCI  NOWE I UŻYWANE

 509-867-330
792-727-466
WWW.SZMIGA-KOLASA.PL

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRON
Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)
Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)
Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674

www.asmed.org.pl

nauka

Angielski dojazd Pruszków i okolice 784 884 230 

Angielski dojeżdżam tel 607 596 383  

Matematyka  603 713 495 

Podstawówka, gimnazjum 787 029 084

automoto

 kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, transport 
gratis tel. 502 534 080 

Kasacja pojazdów (022) 723-46-66 
www.szrotkasacja.pl 

kupię

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ 
601 336 063, 500 034 552

Jak zamówić ogłoszenie:   W biurze ogłoszeń: Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7 (w godz. 8.00 - 16.00),

Telefonicznie: 22 728 18 64 lub 600 924 925,    E-mailem:  ogloszenia@gazetawpr.pl

usługi

ANTENY montaż serwis 603375875 

DJ, wodzirej, wesela, bale, imprezy 
www.djbizzy.110mb.com 697 574 161 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875  

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA. TANIO, 
SZYBKO. WOLNE TERMINY 
503 118 140 

Geodeta 783 640 323 

Gdy brakuje czasu na porządki 
Zadzwoń do nas!
516-022-093, 508-154-573
Sprzątamy biura, domy, mieszkania

Glazura, hydraulika, remonty, kuchnia, łazienka, 
Tel. 510 610 743 do 

OGRODY - PROJEKT, WYKONANIE. SYSTEMY 
NAWADNIAJĄCE. www.architekturaogrodu.pl, 
tel. 0 698 668 468 

Świadectwa Energetyczne 515-140-455 

TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 
Mercedes; kontener 20 m3; 1t.
609 475 414 

Tynki agregatem 510 475 514

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344 

Usługi malarskie solidnie i tanio 
0 668 295 288

Usługi glazurnicze 609 316 765 

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16a, paw. 36
tel/fax. (022) 728 04 40, kom. (0) 509 132 607
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Liderki w pierwszym spotkaniu, 
które odbyło się 2 października 
na własnym parkiecie uległy 
zespołowi Lotos Gdynia. Po 
kilku pierwszych akcjach spo-
tkania Lotos prowadził w Prusz-
kowie 9:0, a pierwsza kwarta 
zakończyła się wynikiem 29:11. 
Pruszkowianki nie mogły zna-
leźć sposobu na Elinę Babkinę, 
która tylko w pierwszej kwar-
cie wywalczyła 12 punktów. Na 
przerwę Liderki schodziły z 29 
punktową stratą. 

W drugiej połowie, mimo 
wprowadzania nowych zawod-
niczek, trener Arkadiusz Konec-
ki nie mógł znaleźć sposobu na 

KOSZYKÓWKA KOBIET. Po trzech kolejkach Ford Germanz 
Ekstraklasy Pruszkowski zespół PTS Lider Pruszków na swoim 
koncie odnotował jedno zwycięstwo i dwie porażki. 

Ciężki początek sezonu 
dla pruszkowianek

zatrzymanie gdynianek. Przez 
większą część spotkania Lotos 
utrzymywał przewagę ponad 20 
punktów i w konsekwencji pew-
nie zwyciężył na pruszkowskim 
parkiecie. Ostatecznie spotkanie 
zakończyło się wynikiem 66:102 
dla Lotosu.

W ubiegłą środę Liderki po-
nownie wybiegły na parkiet. 
Tym razem ich rywalem była 
drużyna Inea AZS Poznań. 
Niestety i tego spotkania prusz-
kowskie koszykarki nie zaliczą 
do udanych. Już sam początek 
spotkania pokazał, że pozna-
nianki to trudny przeciwnik. Za-
wodniczki akademików pewnie 

czuły się na własnym parkiecie. 
Przez dwie kwarty udało im się 
wypracować jedenastopunk-
tową przewagę. Choć Liderki 
zrehabilitowały się w kolejnych 
kwartach to ostatecznie udało 
im się zniwelować stratę do pię-
ciu punktów. Mecz zakończył 
się wynikiem 74:69 dla drużyny 
z Poznania.

W najbliższą sobotę Liderki 
zmierzą się przed własną pu-
blicznością z zespołem KSSSE 
AZS PWSZ Gorzów Wielkopol-
ski. Spotkanie rozpocznie się 
o godzinie 20.00 w Hali Znicz 
przy Bohaterów Warszawy 4. Bi-
lety: 8 zł normalny, 4 zł ulgowy.

KOSZYKÓWKA. W dniach 
15.X – 17.X. w obiektach 
sportowych w Piastowie 
będą odbywały się rozgryw-
ki koszykarskie w ramach VII 
Międzynarodowego Festiwalu 
Koszykówki PIVOT CUP. 

Festiwal Pivot Cup to jedna 
z największych młodzieżo-
wych imprez koszykarskich 
w Polsce. W tegorocznej edycji 

udział weźmie 80-100 zespołów 
z klubów z kraju i z zagranicy. 
Rozgrywki koszykarskie będą 
odbywały się w pięciu katego-
riach wiekowych. W trakcie im-
prezy przewidziane są również 
pokazy Cheerleaders (17.10.2010 
w trakcie meczy fi nałowych) 
oraz atrakcje dla zawodników.

Prócz promowania aktyw-
ności fizycznej wśród mło-
dzieży festiwal podobnie jak 

w ubiegłym roku będzie pro-
pagował hasła „Na sportowo 
znaczy bezpiecznie” oraz „Nie 
dla narkotyków, alkoholu, pa-
pierosów – tak dla koszykówki”.

Harmonogram rozgrywek 
oraz dokładniejsze informacje 
na temat turnieju będzie można 
znaleźć w kolejnych numerach 
Gazety WPR oraz na portalu 
www.wpr24.pl.

AS

Festiwal Pivot Cup 2010

Stowarzyszenie Projekt Brwi-
nów organizuje 9 października 
imprezę rowerową pod nazwą 
Brwinowska Masa Krytyczna.

O godzinie 15.00 przy siedzi-
bie OSP Brwinów rozpocznie 
się zbiórka rowerzystów. Orga-
nizatorzy imprezy zapoznają 
uczestników z głównymi celami 
i programem imprezy. Akcja ma za 
zadanie uświadomić kierowcom, 
że rowerzyści są pełnoprawnymi 

uczestnikami ruchu. Dodatkowo 
przejazd kolumny ma zasygnali-
zować potrzebę budowy ścieżek 
rowerowych oraz aktywizacje 
mieszkańców Brwinowa i okolic. 

Kolumna rowerzystów w tra-
sę wyruszy o 15.30. Jednoślady 
przejadą następującą trasą: jezd-
nią pod torami PKP, przejazd 
przez Rynek w kierunku ul. Po-
wstańców Warszawy, dalej 
pojadą ulicami Powstańców 
Warszawy, Żurawią, Mickiewicza,  

Biskupicką, Piłsudskiego, Żytnią, 
Sochaczewską, Przejazd, Piłsud-
skiego, Biskupicką, Rynek, na-
stępnie jezdnią pod torami PKP, 
ulicami Wilsona, Sportową, Gro-
dziską do dworku Zagroda przy 
ul. Grodziskiej 57.

Rowerzyści w tracie przejazdu 
będą zabezpieczani przez 2 ra-
diowozy i 2 motocykle policyjne. 
Asysta została uzgodniona z Ko-
mendantem policji w Brwinowie.

AS

Brwinowska Masa Krytyczna
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AUTORYZOWANY SERWIS:

pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:

pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:

pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232,  022 863 62 57

SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202;  e-mail: automobiles@peugeot.com.pl

SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00; sobota godz. 9.00-15.00

www.france.peugeot.pl
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